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 ט"ז אייר תשע"ח

 2018מאי  01
 עדכון סכומים בחוקי העזר של מועצה אזורית תמר

 
 1.01.2018העדכון תקף החל מיום 

 

להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר של מועצה אזורית תמר בהתאם לחוק העזר  .1
 . 1981 -לתמר )הצמדה למדד(, תשמ"א

 
 חוק עזר לתמר א.

 2009 -)שילוט(, תשס"ט 
שילוט מכל סוג, למעט שילוט חוצות ושילוט  .1

 –מתחלף או אלקטרוני 

 ₪ 194.41  מ"ר ראשונים, לכל מ"ר 2עד  -

 ₪ 160.10 מ"ר לכל מ"ר 4מ"ר עד  2מעל  -

 ₪ 80.05  מ"ר  15לכל מ"ר נוסף, עד  -

 ₪ 34.31  מ"ר  15לכל מ"ר נוסף מעל  -

י שילוט חוצות המפורסם במקום ציבורי או פרט .2
  למעט שילוט מתחלף או אלקטרוני 

320.21 ₪ 

 ₪ 640.42 שילוט מתחלף או אלקטרוני  .3

חוק עזר לתמר )פיקוח על  ב.
כלבים, קופים וחתולים(, 

 1991 -תשנ"א

 אגרת רישיון אחזקה   .1

 ימים  10כלב בהסגר עד  .2

 ימים   10כלב בהסגר מעל  .3

  הובלת כלב להסגר  .4

125.60 ₪ 
111.62 ₪ 
22.00 ₪ 
61.99 ₪ 

 
חוק עזר לתמר )רחצה על  ג.

 1991 -שפת הים(, תשנ"א
 ₪ 23.37 למבוגר יום חול  דמי כניסה חד פעמי  .1

 
 
 

 ₪ 15.39 כניסה חד פעמית למבוגר בשבת או חגדמי  .2

 ,חייל (10-1יל מג)דמי כניסה חד פעמית לקטין  .3
 נכה ביום חול ,שוטר

6.10 ₪ 

 ,חייל (,10-17מגיל )דמי כניסה חד פעמית לקטין  .4
 נכה בשבת ,שוטר

9.29 ₪ 

 ₪ 618.27 דמי כניסה לעונת הרחיצה למבוגר .5

 (,10-17מגיל )דמי כניסה לעונת הרחצה לקטין  .6
 נכה ,שוטר ,חייל

370.85 ₪ 

 ₪ 77.27 היתר שנתי להעמדת כסאות מרגוע לכל כסא .7

 ₪ 77.27 היתר שנתי להעמדת שמשיה לכל שמשיה .8

 ₪ 77.27 לכל מיטה,היתר שנתי להעמדת מיטות שיזוף .9
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העמדת חוק עזר לתמר ) ד.
"ח רכב וחנייתו תשס

2008  

בתשלום מוסדר אגרת חניה במקום חניה  .1
לכל שעת חניה או חלק  באמצעות כרטיס חניה,

 ממנה
5.99 ₪ 

אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום  .2  
 באמצעות מדחן, לכל שעת חניה

5.99 ₪ 

חניה מוסדר על ידי סדרן, אגרת חניה במקום  .3  
 לשעת חניה ראשונה או חלק ממנה

5.99 ₪ 

 ₪  2.39 לכל שעת חניה נוספת או חלק ממנה .4  

 בעד תווית חניה אחת לכל השנה או חלק ממנה .5  
 (2018*לבעלי עסקים בלבד )תיקון לחוק העזר 

500 ₪ 

 ₪ 299.33 אגרה בעד הרחקת רכב, גרירתו, החסנתו ושחררו .6  

אגרת חניה במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות או  .7  
 :כחניה למוניות

    –לכל שנה או חלק ממנה העולה על מחצית  -
 לכל מונית   
 לכל מונית  –לחצי שנה או פחות  -

 
 

263.41 ₪ 
131.71 ₪ 

 .2013 –חוק עזר לתמר )שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי(, התשע"ד  .2

לחוק עזר לתמר )שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון  93הרינו להודיע כי בהתאם להוראות סעיף 
 1.01.2018מעודנים התעריפים הקבועים בחוק העזר החל מיום  2013 -והרכוש הציבורי(, התשע"ד

 כלהלן:
בעד היתר להעמיד  א.

כיסאות, שולחנות וחפצים 
 ברשות הרבים 

 לכל ארבעה מ"ר ראשונים או חלק מהם  -

 לכל מ"ר נוסף  -

424.99 ₪ 
106.25 ₪ 

 ₪ 423.30 בעד מתן היתר להפעלת צעצועים מסוכנים  ב.

 ₪ 105.82 בעד מתן היתר להפעלת צעצועים מסוכנים  ג.

 ₪ 317.47 בעד רישיון רוכלות  ד. 

 תעריפי אגרת ביוב  .3

הרינו להודיע כי בהתאם לכללי הרשויות המקומיות )ביוב(, )תעריפים בעד שרותי ביוב שנותנת רשות 
מעודכן  – 30.12.2014מיום  3( ובהתאם לתיקון מס 2010תשע"א מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה 

 יהיה: 1.01.2018תעריף אגרת ביוב החל מיום 

 א.
עין גדי, נאות הכיכר ועין 

 תמר 
 ביוב ציבורי וביוב מאסף לפי מטר מעוקב מים  -

 שיקום לפי מטר מעוקב מים  -

4.04 ₪ 
0.60  ₪ 

 נווה זוהר ועין בוקק ב.
 מאסף לפי מטר מעוקב מיםביוב ציבורי וביוב  -

 שיקום לפי מטר מעוקב מים -

  החזר הון לפי מטר מעוקב מים -

2.96 ₪ 
0.44 ₪ 
0.93 ₪ 

 
 

 בברכה,
 

 יובל מסילתי
 מנכ"ל וגזבר המועצה 

 


